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TDS Racing / BMW Z4 GT3

A série Blancpain Endurance começou bem para a 

ART Grand Prix: na prova inaugural que se realizou em 

Monza a 12 e 13 abril, com a equipa dirigida por Fred 

Vasseur e apoiada pela Motul a arrebatar a vitória e o 3.º 

lugar! Depois de garantir o melhor tempo nos treinos, 

Álvaro Parente teve uma excelente partida ao volante 

do seu McLaren MP4-12C, estabelecendo uma vanta-

gem que Grégoire Demoustier consolidou; e que Alex 

Prémat, quando fez a substituição, conseguiu manter, à 

frente do Audi da Sainteloc Racing. O segundo McLaren 

da equipa subiu ao 3.º lugar do pódio, apesar dos dez 

segundos perdidos nas boxes por causa da obstrução 

de outro automóvel. ‘Trabalhámos imenso neste inverno 

no McLaren’ - disse Álvaro Parente, ‘para ‘acalmar’ um 

pouco a traseira do carro. Isto talvez nos tenha custado 

alguns décimos na volta qualificativa, mas permitiu-nos 

ganhar segundos preciosos durante uma substituição.’

Em Pro-Am, a Motul apoiava a Nissan GT Academy, 

que realizou uma ótima corrida, apesar das qualifica-

tivas desanimadoras. Partindo da 32.ª posição, Alex 

Buncombe subiu até à 12.ª em duas voltas, e o Nissan 

GT-R acabou por terminar em 5.º da sua categoria. 

A TDS Racing, também apoiada pela Motul, conseguiu 

o melhor tempo do ‘Bronze Test’ reservado a pilotos 

classificados da categoria Bronze, com Henry Hassid 

ao volante de um dos dois BMW Z4 da equipa. 

A Kessel Racing, que participou com um Ferrari em Pro 

Am e outro em Gentleman Trophy, não teve tanta sorte. 

O primeiro sofreu um problema de radiador e foi for-

çado a abandonar e o último cometeu uma penalização 

incompreensível que o obrigou a deixar a corrida. No 

entanto, a Kessel Racing conquistou o melhor tempo 

da sua categoria nos testes, o que não deixa de ser 

prometedor para o futuro. Venha então a próxima prova 

da série, de 23 a 25 de maio em Silverstone.

Vitória brilhante da ART Racing na corrida inaugural 
da temporada
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Blancpain Endurance Series / Monza

Pro-Cup results
01 / ART Grand Prix, McLaren MP4-12C

02 / Sainteloc Racing, Audi R8

03 / ART Grand Prix, McLaren MP4-12C
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Paulo Goncalves / Team HRC / Honda 450 CRF

Foi apenas na terceira manga que a equipa HRC atingiu 

todo o seu potencial, mas mostrou então uma energia 

espetacular! Paulo Gonçalves ganhou o Abu Dhabi De-

sert Challenge realizado de 3 a 10 de abril, uma prova 

que contava para o campeonato FIM de ralis todo-o-

terreno e para a World Cup FIA de ralis todo-o-terreno. 

Foi uma prova difícil realizada sob um sol escaldante e 

com um percurso composto em 90 % por dunas e areia. 

A Team Honda, com parceria da Motul, alcançou na ter-

ceira manga uma vitória a dobrar de Barreda/Goncalves, 

seguida no outro dia por uma vitória na manga de Bar-

reda. Gonçalves ficou em 2.º atrás de Marc Coma e, 

graças a uma última manga espetacular, compensou o 

seu atraso e venceu esta manga. Joan Barreda, vence-

dor de duas mangas, terminou em 3.º e Hélder Rodri-

gues, que fez uma corrida muito regular, ficou em 7.º. 

«Lutámos muito nestes cinco dias e demonstrámos que 

temos uma equipa mesmo forte, com uma moto exce-

lente e pilotos que conseguem andar muito rápido. O rit-

mo por vezes era extremamente rápido.» - conclui Gon-

çalves, antes da próxima prova marcada para o Qatar.

Na categoria de automóveis, a Motul aliou-se à XTrem 

Plus, que inscreveu os Polaris RZR. Os veículos condu-

zidos por Pietro e Alle Fogliani (pai e filho) garantiram o 

15.º lugar na classificação geral, enquanto Jes Munk e 

Sébastien Delaunay terminaram em 25.º depois de se 

atrasarem devido a um problema mecânico na última 

manga. As equipas sofreram com o calor, mas demons-

traram a excelente capacidade do RZR para atravessar 

dunas e areia, apesar de, inevitavelmente, também por 

vezes ficar preso na areia. ‘É a minha primeira corrida 

em todo-o-terreno,’ - disse o principiante piloto italiano, 

‘e acho esta disciplina realmente formidável, pois gostei 

mesmo disto.’ Por outro lado, o dinamarquês Jes Munk, 

mais familiarizado com as motos do que com os carros, 

teve um bom desempenho e teria terminado próximo do 

outro RZR se não fosse uma avaria mecânica: ‘É uma 

superequipa,’ - concluiu, ‘os mecânicos são fantásticos. 

Prestaram-me uma ajuda valiosa, tal como o Seb, que é 

um copiloto inestimável.’

Vitória para Gonçalves e a equipa HRC! 

Abu Dhabi Desert Challenge / Abu Dhabi

Motorbikes category results

01 / Paulo Goncalves, Honda

02 / Marc Coma, KTM

03 / Joan Barreda, Honda

07 / Hélder Rodrigues, Honda
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Espargaro - Smith / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

O Texas sorriu à equipa Yamaha Tech3, bem mais que o 

Qatar há algumas semanas atrás! Durante o Grand Prix of 

the Americas, realizado no circuito de Austin a 12 e 13 de 

abril, Bradley Smith e Pol Espargaro asseguraram o seu 

melhor resultado em MotoGP, com o 5.º e 6.º lugar res-

petivamente, e um melhor desempenho que as Yamahas 

oficiais. Depois de se qualificar na 8.ª posição, o piloto 

inglês teve um arranque mediano, mas depressa chegou 

à frente, recuperando os lugares perdidos e progredindo 

com regularidade. No 5.º lugar, estava quase a ultra-

passar Stefan Bradl quando bandeira axadrezada caiu. 

Uma boa prova também para o seu colega de equipa, 

que conseguiu os seus primeiros pontos em Grand Prix 

depois de subir posições de forma espetacular na cor-

rida. ‘Felizmente, não há fins de semana iguais,’ reconhe-

ceu o diretor de equipa, Hervé Poncharal, ‘e depois da 

deceção no Qatar, a sorte sorriu-nos no Texas! Os nossos 

dois pilotos fizeram uma corrida espetacular, mostrando 

uma grande determinação e um espírito combativo incrí-

vel. (…) Bradley conseguiu o seu melhor resultado até à 

data em MotoGP e de certeza que nos vais brindar com 

outros desempenhos excelentes durante a temporada.  

Também estou contente com o Pol, porque este circuito 

é muito exigente e o ombro partido no Qatar é particular-

mente doloroso.’

A Motul também apoiou a NGM Forward Racing, cujo 

piloto Aleix Espargaro garantiu um esplêndido 14.º tempo 

nas qualificativas. Terminou nos dez melhores, logo atrás 

do multicampeão Valentino Rossi.

As equipas e os pilotos vão viajar para sul no continente 

para se reunirem a 27 de abril na Argentina, no circuito de 

Termas de Rio Hondo circuit.

Smith e Espargaro obtêm o seu melhor resultado em MotoGP
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FIM MotoGP World Championship / Austin

Standings
01 / Marc Marquez, Honda, 50 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 36 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 28 pts

05 / Aleix Espargaro, Forward Yamaha, 20 pts

09 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 11 pts

10 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 10 pts
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Austin Healey 100 M

No calendário de provas que reúne carros históricos, 

o Tour Auto tem um lugar proeminente. De 7 a 11 de 

abril, junta 230 dos mais fascinantes carros desportivos 

e GT do mundo, com equipas de 30 nacionalidades 

diferentes, num tour que percorre 2000 km. Depois 

da partida tradicional do cenário fabuloso do Grand 

Palais que recebe o Salão Automóvel de Paris desde 

1901, os carros continuaram o seu itinerário por Dijon, 

depois Mulhouse, Aix-les-Bains, Valence e Marselha, 

a cidade de chegada. As várias especiais e as quatro 

passagens por circuitos, incluindo Dijon e Le Castel-

let, permitiram determinar os vencedores. Com o apoio 

da Motul, Jean-Pierre Lajournade levou o seu Jaguar 

E Type ao 2.º lugar pelo segundo ano consecutivo. 

O AC Cobra conduzido por Ludovic Caron, que está 

habituado a vencer e com parceria da Motul, sofreu 

este ano de problemas mecânicos que o impediram 

de alcançar o resultado esperado. No entanto, no que 

toca a corridas históricas, o importante é participar 

e a Motul este ano voltou a fazê-lo com entusiasmo. 

Depois de uma receção encantadora com 220 convi-

dados sob as cúpulas de vidro e aço do Grand Palais, 

a Motul marcou presença em todas as mangas: um 

velho autocarro Renault Galion pintado com as cores 

da marca proporcionou todas as noites uma área de 

acolhimento para os parceiros e o público realizarem 

as sessões fotográficas. É escusado dizê-lo, mas os 

espetadores acotovelavam-se para ver a chegada dos 

automóveis desportivos, o que confirmou a sua ligação 

aos automóveis e à sua história.  

Jean-Pierre Lajournade no segundo lugar do pódio

Tour Auto / Paris-Marseille
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Tour Auto / Paris-Marseille
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Clément Desalle / Rockstar Energy Suzuki factory

Um fim de semana excelente para a Rockstar Energy 

Suzuki. Diante de cerca de 25 000 espetadores entu-

siastas, a equipa conseguiu resultados ótimos no 4.º 

GP de motocrosse da temporada, no difícil e traiçoeiro 

circuito Arco di Trento, em Itália, a 13 e14 de abril. Na 

primeira corrida, Desalle terminou em 2.º e na segunda 

conseguiu a sua primeira vitória da temporada! Este 

desempenho permitiu-lhe subir na classificação geral 

e esquecer o início complicado da temporada: ‘Che-

guei descontraído, com uma boa sensação na pista. 

(…) Era fácil cometer um erro neste terreno e estou 

satisfeito com o resultado das corridas. (…) Já não me 

dói o ombro e estou a adaptar-me bem à moto.’ Para o 

seu colega de equipa, Kevin Strijbos, o resultado tam-

bém foi encorajador, visto que terminou em 5.º e 3.º 

nas duas corridas: ‘Fiz duas boas corridas, mas não 

foi nada fácil!’ 

Em MX2, Glenn Coldenhoff cometeu um erro na corrida 

um que lhe saiu caro, ma conseguiu a vitória na segun-

da; o seu colega de equipa, Jeremy Seweer, fez melhor 

na primeira corrida, com um 5.º lugar, e um top ten na 

segunda. Coldenhoff disse que estava ‘feliz por voltar 

ao pódio, especialmente depois do fraco resultado na 

primeira corrida. A equipa sugeriu alterações na confi-

guração com as quais não fiquei muito entusiasmado, 

mas que compensaram; estou muito contente por ter 

esta equipa do meu lado!’  

A Motul também apoiou a KTM Standing Construct, 

cujo piloto Valentin Guillod proporcionou um desem-

penho excelente. Depois da pole na qualificativa, 

conseguiu dois holeshots. Liderava a primeira corrida 

antes de cair, mas recuperou até ao 4.º lugar, posição 

que repetiu na segunda corrida. É agora 9.º na classi-

ficação provisória.

O próximo encontro é a 20 de abril na Bulgária.

Vitória de Clement Desalle e Glenn Coldenhoff!
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FIM MXGP / Arco di Trento

MX1 Standings

01 / Antonio Cairoli (KTM), 175 pts

02 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 158 pts

03 / Jeremy Van Horebeek (Yamaha), 154 pts

06 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 109 pts
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Matsuda - Quintarelli / Nismo Motul Autech / Nissan GT-R GT500

A primeira corrida do Super GT Championship era par-

ticularmente aguardada, uma vez que se realizava de 

acordo com os novos regulamentos, idênticos aos de 

DTM. No circuito de Okayama a 6 de abril, o tempo 

estava bastante instável com os períodos de sol a alter-

narem com a queda de chuva fria. Entre os favoritos es-

tava a equipa Motul Autech, que corresponde à equipa 

oficial Nissan. No entanto, logo na primeira volta, o GT-R 

n.º 23 conduzido por Tsugio Matsuda colidiu com outro 

automóvel. Felizmente, o piloto conseguiu arrancar no-

vamente depois de perder um tempo precioso com a 

colisão. No resto da corrida, esforçou-se por compensar 

os lugares perdidos, acabando por terminar em 7.º Ad-

mitindo o seu erro inicial, Matsuda disse: ‘Provámos que 

temos um carro altamente competitivo.’ O novo GT-R 

mostrou, de facto, excelentes qualidades.

A Motul também apoiou a equipa Weider Modulo, cujo 

Honda fez uma corrida regular nas mãos de Naoki Ya-

mamoto e Jean-Karl Vernay, terminando num excelente 

5.º lugar. 

Em GT300, a melhor equipa Motul foi a Mugen Honda, 

que terminou em 9.º com Yukhi Nakayma e Tomori Nojiri.

As equipas voltam a encontrar-se no circuito de Fuji 

para a segunda ronda a 4 e 5 de maio. 

Motul Autech recupera depois de colisão 

Super GT / Okayama
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GT500 Results

01 / Ito/Caldarelli, Keeper Tom, Lexus

05 / Yamamoto/Vernay, Weider Modulo, Honda

07 / Matsuda/Quintarelli, Motul Autech, Nissan

09 / Kogure / Mutoh, Raybrig, Honda


